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2% --- -.F= '$' Blandt andet er hemrnelige fester i den 

Berlin er gennem de 
$f 

NIELS THIMMER mest dekadente ende blevet en DODU~Z- 
vllands-Postens udsendte 

seneste 10 Ar blevet kendti 
for at have genfundet et BERLI IN »Alt er muiigt, det er blotet spargsmal 

erliner-oplevelse, fortzlier ~ e k k  Tid 
ärd: 

ed receptionen PA Hotel Bogota om prisen. Hvis nogen ansker at feste sA - ' -L* 

ungt, kunstnerisk 0g ved den beranke og dyre  urf für- 
dekadent przeg. SpecieNe stendatn-gade i Vestberlin for- 

oplevelsesf irmaer P 
tzlier receptionisten med SI-* sker stadig:men ofte skjult for den brede 

jtolthed i stemmen, at Berlin er offentlighed.« 
garanterer turister unikk almzssigt ni gange starre end Paris. Jeg venter i spznding pA at blive fart til 
0pleveker pa steder, man Efter nogle tirners gAtur gennem anony- bage i tiden. 

aldrig ville finde selv. me kvarterer i Vestberlin var jeg fristet til 
at drage den konklusion, at det ogsA er ni Blandt smukke tabere 

i 
gange s5 svErt at finde noget interessant. Min tur med Berlinagenten begynder p5 

De Store afstande meliem forskeliige gaderestuaranten »Der Imbiss« p5 Kasta- 

bebyggelse kan g0re et stort indhug i den gamle 0stberlin. 
I bydele og den spredte, ofte lidt trasteslase, niendee i bydelen Prenzlauerberg i det 
i 

rejsendes talmodighed. OmrAdet er kendt for at vzre en magnei 
Der er i denne for en turist lettere de- for bohemer - kunstnere, kreative og ' 

sperate situation, at specielle oplevelsesfir- smirkke tabere. 1 
maer tilbyder peres semice. Det bzrer Der Imbiss przg af. 

Gennem desenere 3.r er de komrnet 
I 

Ejeren, Gordon W, er tilfiytter fra Cana- 
frem i flere afverdens storbyer, og koncep- da og ligner med sin hawaii-skjorte og i 
tet er simpelt: Man fAr vist det, man ikke strahat en amerikaner pA badefer!e. Han 
kunne finde selv - de hemmelige steder. insisterer PA, at der bliver spiiiet ereda- 

Henrik Tidefjärd er midt i 30'erne og in- vende haj tangomusik pA restauranten, i 
dehaver af firmaet Berlinagenten. men maden er i szrkiasse - iszr prisen pA 

I Han er - som rigtig mange andre i Ber- 2-5 euro pr. ret taget i betragtning. I I 
f .*ip! lin - tilflytter tii byen, og han har gjort det Efter hovedret pA en hyggelig mere i Hver aften er der over 1500 h t t u  - 

P -... -. -- til en forietning at szlge berliner~~level- kiassisk restaurani, g3r Gen t i l ~ o e  pa, , . 
tiewrsx I PCXUX>. WI L.: er ser, som de fleste ikke troede eksisterede. Rochstrasse - en stamrestaurant 'for;dep'--; 

"&' end Kataloget.starter prismzssigt med . -* A-- -X g4'q . . 

! 
der ernoget i den mere ekstra~a~an'tk~idj' 'I 

rundture i private berliner'es hjem og pA af ~er%&'natteliv. ~ j e n e r e n ~ a  Zoe,. Cindy, 
,-- smagsoplevelser i de af byens kreative re- er en af Berlins festdronninger: , ,.. -i: 

koldt i Danmark . 
BI 



an kommer 
- 1 man af sted 

i 
Easyjet har daglig afgang fm Kastrup til 
Berlin/Schönefeldt lufthavn. Herfra gar ( 

direkte tog ind til byen. Sterling flyver til 
Tegel og Tempelhof. Rejsetiden rned fly I 
Ca. 45 minutter. 
Desuden gar der fra bade Arhus og Keibc 
havn busser direkte - det tager omkring 
seks timer. 
Endelig kan man tage toget. - . 

Berlinagenten 
F$.@@y*%?x&q 
S%+::~C*„~;-% Bureauet byder pa guidede ture, hvor m, 

far en "ven" tilknytiet. Der er guider, son 
er specialiserede i eksempelvis historie, i 
kitektur, gastronomi og natteliv. I flere a 4 turene erdet muligt at komme hjem pril 

J & . $ & ~ ~  t i l  forskellige typer af berlinere - lige fra 
6 autonome til folk fra jetsettet. 

Henrik Tidefjärd siger om baggrunden fc 
Berlinagenten:))Folk rejser i dag ofte pA 
ferk i to dler tre dage. Nar jeg selv rejse 
taga jeg et hvprisfty og et billigt hotel. 
stedet vil jeg hellere bruge mine penge F 
mad, indkeib og oplevelser - og det er p, 
denne baggrund, at jeg har startet Berlii 
genten. Med lidt h j ~ l p  fra lokale komm€ 
man ikke til at stA pa gaden og sige " i h  
nej - hvor skal vi spise i aften?"(( 
Turene koster fra 630 kr. for en halv dag 
1.120 kr. for en hel dag for grupper pa 1-t 
Iersoner. Dertil kommer udgifter i leibet 
dagen til mad, drikkevarer, etc. ,- ..Las mere pa www.berlinagenten.com 

gode og 
darlige t ii 
ved rejsei 

Siden hun gennem jobbet som tjener ta- Ster. I et rum biiver der serveret Cognac 
d aiie, der ved noget, er hun et slags form en pejs, der er som taget fra en eng- ?,WS Mlnus 
for, hvad der foregh efter markets elsk herregkd, i nieste rum har en mand i ,%Mgen er kan ses og n 

rud. Efter en kort samtaie med Cindy jakkes~t og en yngre kvinde i cocktail-kjo- 
enrik Tidefjärd, hvor vi skal hen. le kastet sig over hinanden. 

en smule pa nzsten h 
- de. 

»Maxim,« siger han. Maxim kommer og hilser pi?. Hans fai- 
kebiik og nzrmest mistznksomme ro og 
venlighed afslarer, at dette er hans skjulte 

ken et kodeord eller navnet natklub. 
men pi? en person. Det sted, Da turen gAr videre ud i de berlinske ga- 

r vi er pi? vej hen har ikke noget skilt pa der skal der betales. Det foregh pi? en mi?- > 
n Indgangen er blot en alrnindeiig op- de, som aidrig viüe kunne lade sig g0re i 

femebgesbygning i en anonym Danmark. Man bestemmer selv, hvor me- > Vestberlin er 
i ~~ Efter en kort get man vil give efter, hvor meget man sy- s swndende 
en siratteUde ch-tdeh bliver vi nes det hele var wrd.  0stberlin. 


